
  

Шахматни новини – 29 юни  2014 г. 

Световно първенство за хора с увреден слух 
18-28 юни 2014 г., Опатия - Хърватия 

 
 Нов успех за българския шахмат. 

Българският отбор по шахмат за мъже с увреден слух е световен шампион за 
2014 г. 

От 18 до 28 юни 2014 г. в Опатия, Хърватия, се проведе  световното първенство за 
хора с увреден слух  

Българските шахматисти с увреден слух постигнаха заслужена победа на 
Световното първенство, което е и шахматна олимпиада, за хората с увреден слух по 
шахмат.  

Българският мъжки отбор постигна 14 мач точки и еднолично завоюва 
шампионската титла. Общия брой точки по отделните дъски на нашите шахматисти е 25 
т. Българският отбор не допусна отборна загуби и завърши с 5 отборни победи и 4 равни 
мача. ММ майстор Петър Орев на четвърта отборна дъска е са най-много точки от 
отбора – 7,5 от 9 възможни. На втора дъска ММ Веселин Георгиев е със 7 т. На трета 
отборна дъска Димитър Серафимов е с 6,5 точки. На първа дъска Николай Нинов, зам.-
председател на Съюза на глухите в България, постигна 4 точки. 

Втори на световното първенство в Опатия са шахматистите от Полша с 13 мач 
точки. Трети са германците с 12 мач точки и 22 точки по дъски. Със същия брой мач 
точки са и четвъртите, домакините от Хърватия, които имат общо 20,5 т. 

На световното първенство за хора с увреден слух участваха 87 шахматисти от 18 
държави. Освен първенството за мъжете се игра и шампионат за жени, Открит турнир и 
първенство по Блиц.  
 През 2013 г. същите български шахматисти, представители на клуб „София”,  
завоюваха второ място на ХХI Европейско отборно първенство по шахмат 2013 за 
шахматисти с увреден слух, което се проведе от 12 до 17 юни 2013 г. в гр. Каунас, Литва. 
 
Подробности:  
http://chess-results.com/tnr135006.aspx?lan=1&art=0&flag=30&wi=821 

 
Шахматно лято Варна 2014 

 
Осми международен шахматен турнир „Варна Опен”,  

Първи „Турнир на любителите на шахмата“ 
к.к. „Константин и Елена“ Варна 19-27 юни 2014 г. 

  
ГМ Ховханес Габузян и Ради Данов са победителите! 
ГМ Ховханес Габузян от Армения спечели осмия международен турнир „Варна 

Опен” 2014 г. Арменският състезател стана едноличен победител със 7,5 т. от 9 
възможни. Вторият в стартовия лист шахматист стартира с 5 победи, после завърши 
наравно трите си последователни партии, но в последния кръг показа състезателен дух и 
шахматна класа и се наложи над руския международен майстор Андрей Борисенко. 

Втори и трето място разделиха с по 6,5 от 9 съответно ГМ Владимир Добров от 
Русия и ММ Радослав Димитров от Велико Търново. 



    2 

 

Четвърто – шесто място се раздели от шахматистите постигнали по 6 точки – ММ 
Виталий Бернадский от Украйна, ГМ Петър Дренчев и ММ Сашо Николов. 

Най-добре представилият се сеньор над 65 години е ГМ Любчо Спасов (4 т.).  
Първа в класацията при жените е Цвета Галунова (4 т.) 
Ради Данов спечели „Първия турнир на любителите на шахмата”.  В паралелния 

турнир за състезатели с международен шахматен рейтинг под 2250 младият пернишки 
шахматист заслужи победата като завърши със 7,5 т. от 9 възможни. През целия турнир 
Ради Данов водеше в турнирната таблица, като кръг преди края имаше изключителния 
резултат от 7,5 от 8 възможни.  

Битката за останалите турнирни места беше изключително оспорвана. В крайното 
класиране шест шахматисти завършиха с по 6,5 т. 

Втори се класира Тазас Мгеладзе от Грузия, трети - Елдар Мусаев от. Следват 
съответно Мартин Петров, Боил Банов, Ангел Ангелов и Раван Алиев от  Азербайджан. 

Мартин Метров завоюва първото място в групата до 14 години, а Раван Алиев от  
Азербайджан е първи в групата до 12 години. 

Първа при жените е Деница Драгиева с 5,5 т. (13-то място).  
С по 5,5 разделят първото и второто място при сеньорите над 65 г. ММ Иван 

Янакиев (14-то място) и Иво Владимиров (15-то място). Със същия брой точки е и Петър 
Арнаудов (17-то място). 

В групата до 16 години първи е Владимир Сергеев Петров с 5,5 т. (18-то място).  
При 10-годишните първи с 4 т. е Валентин Митев (37-мо място). Със същия 

точков актив е и Умид Асланов, Азербайджан (44-то място).  
 
Подробности:   
http://chess-
results.com/tnr133636.aspx?lan=24&art=1&rd=9&fed=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=984 

 
Трети детски турнир по ускорен шахмат до 12 години – КУПА 

" БЪЛГАРИЯ МОЛ"  
28 юни 2014 г., София 

  
Мартин Василев спечели купата! 
 
 На 28-ми юни 2014 г. в „България МОЛ“ София се игра третият детски турнир по 
ускорен шахмат за деца до 12 години за купата „България МОЛ“. 
 Организаторите от шахматен клуб „Феникс“ София с любезното съдействие на 
„България МОЛ“ направиха за трети пореден път празник за най-малките шахматисти – 
от 4 до 12 години. Турнирът се игра в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола – 15 
минути на състезател с добавени по 10 секунди на ход. 
  Организаторите бяха осигурили награди до 6-то място в главното класиране. 
Освен това имаше и много специални награди – по категории за момчета и момичета до 
6 години, до 8 години и до 10 години, за най-добре представил се участник от ШК 
„Феникс”, София. 
 Раздадените предметни награди бяха особено атрактивни. 
 В главното класиране Мартин Василев от София вдигна купата на победителя на 
„България МОЛ“ с резултат 7 точки. Той изпревари втория и третия в класирането с цяла 
точка. Втори с 6 точки и по-добър турнирен коефициент е Павел Павлов от Пловдив.  
Трети е току-що завърналия се от успешното си участие на Световните ученически игри 
по ускорен шахмат и блиц и Европейските ученически игри по класически шахмат в 
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Кавала, Гърция – осемгодишния Константин Георгиев от ШК „Юри Бендерев 1912“ 
Перник. 
 Най-добре представилото се момиче е Галя Читакова от Пловдив, която се 
класира 4-та в главното класиране с 5,5 т. 
 Първи до 10 години и 5-ти в главното класиране с 5 т. е Иван Тагарев от София. 
Втори до 10 години, също с 5 точки, е Алекс Костев от Благоевград. 
 При момичетата до 10 години първа е Елена Величкова от София. До 8 години 
победителка е Венета Гергова от Благоевград. 
 При най-малките – до 6 години първи с 4 т. е Светлен Иванов от София, който 
също се представи достойно на ученическите игри в Кавала, Гърция. 
 Боян Рангелов е най-високо класирал се в генералното класиране състезател на 
организаторите от шахматен клуб „Феникс“ София – той е на 22-ро място с 4 точки.  
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr138555.aspx?lan=24&art=4&turdet=YES&wi=821 
 
 

XІ международен фестивал „Надеждите на света” 
к.к. „Константин и Елена“ Варна, 23 юни до 3-ти юли, 2014 г. 

 
Шахматно лято Варна 2014 г. продължава с 11-тия международен фестивал 

„Надеждите на света“, която се провежда от 23-ти юни до 3–Ти юли 2014 г. в к.к. 
„Константин и Елена“ Варна. 
 Младите шахматисти се състезават в четири турнира за 5 възрастови категории – 
съответно до 8, 10, 12, 14 и 16 години, за момчета и момичета.  

На 29-ти юни състезателите изиграха сутринта от 9,30 часа партиите си от 5-ти 
кръг. 

Във временното класиране в турнира до 8 години води Умид Асланов, 
Азербайджан с 5 точки от 5 възможни. 

При момичетата до 8 години начело с по 3,5 т. са Иванина Андонова и Виктория 
Стрендева. 

До 10 години Валентин Митев е начело също със 100% резултат. Следват го 3-ма 
състезателя с по 4 точки – Максим Пукхов (Русия), Захари Иванов и Хайяли Ахадзада 
(Азербайджан). При момичетата в този турнир начело с 3 точки е Милана Лобанова от 
Русия. 

 В категорията до 12 години шахматистите с 5 точки от 5 възможни е Даниил 
Голиков от Русия. От българите най-добре във временното класиране е Владимир 
Върбанов от Плевен с 3 т. (7-мо място) . София Суркова от Русия е най-високо от 
момичетата във временната турнирна таблица с 3 т. 

В турнира до 16 години играят смесено двете категории – до 14 и до 16 години. 
Начело във временната таблица с по 4,5 точки са двамата братя – Мартин Петров (до 14 
г.) и Владимир Сергеев Петров – до 16 г. 

Трети е Тодор Георгиев с 4 т. 
Светлана Тишова от Русия (14 г.) е най-добре представящото се момиче до този 

момент с 3,5 т. (6-то място). С 3 точки е Никол Илиева (16 г. – 12-то място). 
В неделя, 29-ти юни, се игра „Блиц“ турнир. 
Победител със 7 т. от 9 възможни е 12-годишния руснак Витали Гурвич. Със 

същия точков актив е връстникът му и сънародник – Антон Сидоров. 



    4 

 

Трети и четвърти с по 6,5 т. са съответно Владимир Сергеев Петров и Мартин 
Петров. 

В понеделник – 30 юни, освен партиите от 6-ти кръг, по програма ще се играе 
атракционен турнир по правилата на „Фишер“. 

 
Подробности: http://www.chessvarna.com/ 
http://chess-results.com/tnr138069.aspx?lan=24&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=984 
http://chess-results.com/tnr139053.aspx?lan=24&art=1&rd=9&wi=821 
 
 

 
 „ФИДЕ ГРАН ПРИ“,  жени - сезон 2013-2014 г. 

18 юни  – 01 юли 2014 г., Лопота – Грузия 
  
 Във шахматния турнир на 12-те от водещите световни шахматистки „Фиде Гран 
При“ жени в Лопота, Грузия Антоанета Стефанова постигна победа срещу ГМ Нафиза 
Муминова от Узбекистан. 
 Така българката посреща втория почивен ден в турнира с 4 точки и е на 8-ма 
позиция във временното класиране. 
 В последните три кръга на бившата световна шампионка и предстоят срещи 
съответно срещу грузинските гросмайсторки Нана Дзагнидзе и Бела Хотенашвили, а в 
последният 11-ти кръг – срещу индийската гросмайсторка Харика Дронавалли.  
 световни шахматистки подновиха шахматните си борби след почивния ден. 
 Трикратната световна шампионка, китайката Хоу Ифан (Hou, Yifan) продължава 
да води еднолично със 7 точки от 8 възможни и вече е с точка и половина пред 
следващите я шахматистки – китайката Джу Венян и грузинката Нана Дзагнидзе. 
 
Подробности:  http://lopota2014.fide.com/en/main-page 
 
 
 
 
ПРЕДСТОЯЩО: 
 
15-то Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени 

6-17 юли 2014 г., Пловдив 
Подробности:  
http://www.eiwcc2014.eu/ 
 
 


